Kurzy přípravy na život
Je Ti více než 14 let? Jsi mladý člověk, který má zájem udělat něco pro svou budoucnost?
Chceš se něco nového dozvědět, něčemu se přiučit? Chceš patřit do party?
Chceš poznat nové kamarády s podobným životním příběhem?
Pokud ano, pak tu pro Tebe máme zajímavou nabídku!

Již řadu let se věnujeme mladým
lidem, kteří se připravují
na samostatný život.
Nabízíme Ti možnost
smysluplného trávení volného
času v partě vrstevníků a možnost
naučit se zábavnou formou hodně
věcí užitečných pro život.

Termíny pro školní rok 2020 – 2021
BĚH 1
23. - 25. 10. 2020
4. – 6. 12. 2020
8. – 10. 1. 2021
5. - 7. 2. 2021
5. - 7. 3. 2021
9. – 11. 4. 2021
21. – 23. 5. 2021

BĚH 2
6. – 8. 11. 2020
11. – 13. 12. 2020
15. – 17. 1. 2021
26. - 28. 2. 2021
26. – 28. 3. 2021
23. - 25. 4. 2021
4. – 6. 6. 2021

Kde: Kurzy se odehrávají v Salesiánském klubu
mládeže, z. s. Centru Don Bosco v Pardubicích.
Cena: Cena kurzu je 500 Kč/víkend.

Co můžeš získat?
• Nové kamarády
• Posun v osobním rozvoji (zdravé sebevědomí, samostatnost, komunikace apod.)
• Užitečné informace a dovednosti v oblastech praktických pro samostatný život
(hospodaření, zaměstnání, bydlení, jednání na úřadech apod.)
• Podporující vztahy s pracovníky, kteří Tě mají zájem poznat a v případě potřeby
ti nabídnou pomocnou ruku
• Možnost zapojení do našich dalších programů

Důležité! V tomto školním roce otevíráme oba běhy kurzů i pro nové zájemce od 14 let. Díky tomu si můžeš
pro přihlášení vybrat jeden z nabízených běhů dle preferovaných termínů. Když bude místo, rádi Ti termínově
vyhovíme. Když ne, nabídneme Ti jiný běh. Před vstupem do kurzů stojíme o osobní pohovor s Tebou.

Přihlášení: Přihlásit se je třeba co nejdříve, nejpozději do 30. 9. 2020.
Počet míst je omezen.
V případě, že Tě naše nabídka zajímá nebo si potřebuješ něco ujasnit (např. rozdíly
mezi jednotlivými kurzy), neváhej nás kontaktovat. Rádi Ti zodpovíme jakékoli
dotazy, nezávazně Tě navštívíme i osobně.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Uchytilová
e-mail: uchytilova@dozivota.cz
mobil: 734 698 478

